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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเป็นผูรั้บก่อสร้างงานฐานรากและงานโยธาทัว่ไป โดยรับงานทั้งจากภาคราชการและภาคเอกชน  บริษทั

สามารถรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการหรือรับงานช่วงต่อ (Sub-contract) จากผูรั้บเหมาก่อสร้างหลกั (Main Contractor) 
ภาพรวมของงานท่ีบริษทัใหบ้ริการสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Pile , Barrett Pile) 
 งานกาํแพงกนัดิน (Diaphragm Wall) 
 งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 
 งานก่อสร้างโยธา ซ่ึงรวมถึงงานฐานรากต่างๆ และงานก่อสร้างอาคาร 
 งานบริการทดสอบต่างๆ 

 
 

2.1.1 งานเสาเขม็เจาะ (Bored Piles) 
งานเสาเข็มเจาะเป็นงานฐานรากส่วนสําคญัในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพ้ืนฐาน  เหมาะสําหรับบริเวณท่ีมีชั้นดิน

อ่อนแต่จาํเป็นตอ้งใชเ้สาเขม็เพื่อรองรับนํ้าหนกัของโครงสร้างเพ่ือความมัน่คงแขง็แรง หรือใชก้บับริเวณพื้นท่ีท่ีไม่สะดวกในการใช้
เสาเข็มตอก  นอกจากน้ีเสาเข็มเจาะสามารถทาํให้มีขนาดใหญ่เพ่ือรองรับนํ้าหนกัอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีระดบัความสูงมากๆ 
โดยไม่ก่อให้ดินเกิดการเคล่ือนตวัไปดนัส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงให้เกิดความเสียหายเหมือนกรณีใชเ้สาเข็มตอก  การใชเ้สาเข็มเจาะยงั
สามารถลดขนาดของฐานรากใหเ้ลก็กวา่กรณีใชเ้สาเขม็ตอก  และสามารถลดมลภาวะเร่ืองเสียง  แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดข้ึนกบักรณีท่ี
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ใชเ้สาเขม็ตอก  รูปแบบเสาเขม็เจาะท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัสภาพใตดิ้น  ดงันั้นจะตอ้งมีการสาํรวจสภาพใตดิ้นก่อน จึงจะสามารถออกแบบ
เสาเขม็เจาะใหเ้หมาะกบัสภาพใตดิ้นขณะเดียวกนักส็ามารถรับนํ้าหนกับรรทุกของโครงสร้างไดต้ามท่ีกาํหนด  

เสาเขม็เจาะ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเสาเขม็ ดงัน้ี 
1. เสาเขม็เจาะขนาดเลก็  

เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  คือเสาเข็มท่ีสามารถรับนํ้ าหนกัตั้งแต่ 30 ตนัจนถึงประมาณ 150 ตนั โดยมีขนาเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
350 ถึง 600 มิลลิเมตร และอาจเจาะลึกถึง 30 เมตร ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีก่อสร้างแต่ละแห่ง  เหมาะกบังานโครงสร้างท่ีมีระดบัความ
สูงไม่เกิน 10ชั้น  ถา้ตอ้งการใหส้ามารถรองรับนํ้ าหนกัไดม้ากข้ึน  จะตอ้งเพ่ิมจาํนวนเสาเขม็มากข้ึน  ทาํใหต้อ้งใชพ้ื้นท่ีฐานรากมาก
ข้ึนตามลาํดบั  ในการก่อสร้างเขม็เจาะขนาดเล็ก บริษทัใชเ้คร่ืองเจาะแบบกา้นหมุน (Rotary Drilling Rig) ขนาดเลก็ และระบบสาม
ขา (Tripod Rig) ซ่ึงมีขนาดท่ีกะทดัรัด 

การใชเ้ขม็เจาะขนาดเลก็มีขอ้ไดเ้ปรียบคือ ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการก่อสร้างนอ้ยมาก อีก
ทั้งเคร่ืองมือต่างๆมีขนาดท่ีกะทดัรัดทาํใหเ้คล่ือนยา้ยไดง่้ายและสามารถทาํงานไดใ้กลต้วัอาคารมากหรืออาจทาํงานภายในตวัอาคาร
ได ้

2. เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่  
เสาเขม็เจาะขนาดใหญ่ คือเสาเขม็ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 600 มิลลิเมตร ปัจจุบนับริษทัสามารถก่อสร้างไดถึ้ง

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2,000 มิลลิเมตร  บริษทัสามารถก่อสร้างใหมี้ความยาวไดม้ากกวา่ 60 เมตร และรับนํ้าหนกัไดเ้กิน 1,500 ตนั
ต่อตน้ เหมาะกบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกระดบัความสูง  การท่ีเสาเขม็มีความยาวมาก จะทาํใหแ้รงเสียดทานรอบเสาเขม็ช่วยรับ
นํ้าหนกัไดส่้วนหน่ึง นอกจากแรงแบกทานรองรับท่ีใตป้ลายเสาเขม็ซ่ึงรับนํ้าหนกัส่วนใหญ่เอาไว ้ ขนาดของเสาเขม็จะข้ึนอยูก่บัแรง
รับนํ้ าหนกัของส่ิงปลูกสร้างท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ ในกรณีงานโครงสร้างท่ีตอ้งรองรับนํ้ าหนกัมาก เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่จะ
ไดเ้ปรียบเสาเขม็เจาะขนาดเลก็และเสาเขม็ตอก เน่ืองจากเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีฐานรากนอ้ยกวา่เสาเขม็เจาะขนาดเลก็และ
เสาเขม็ตอก 

เทคโนโลยีในการทาํเข็มเจาะขนาดใหญ่ร่วมกบักาํแพงกนัดินระบบ (Diaphragm Wall) ของบริษทั จะสามารถช่วยร่น
ระยะเวลาการก่อสร้างของอาคารสูงท่ีมีหอ้งใตดิ้นลึกใหส้ั้นลงได ้โดยการนาํเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้างจากบนลงล่าง (Top - 
Down Construction)  โดยผูก่้อสร้างโครงสร้างบนดินไม่จาํเป็นตอ้งรอใหง้านก่อสร้างใตดิ้นเสร็จส้ินก่อนจึงจะเร่ิมงานโครงสร้างบน
ดินได ้ บริษทัจะก่อสร้างเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งเสาเหลก็ขนาดใหญ่ไวท่ี้หวัเสาเขม็ใหป้ลายเสาเหล็กโผล่ถึงระดบัดินเดิม
ไว ้ซ่ึงเสาเหล็กดงักล่าวจะสามารถรองรับนํ้าหนกัอาคารเหนือดินไดค้วามสูงระดบัหน่ึง  ทาํให้ผูก่้อสร้างสามารถเร่ิมงานโครงสร้าง
อาคารต่อไปไดเ้ลยหลงัจากท่ีงานเสาเขม็และงาน D-Wall เสร็จ พร้อมๆกบังานขดุดินก่อสร้างฐานราก โดยไม่ตอ้งรองานขดุดินฐาน
รากก่อน  ปัจจุบนังานท่ีบริษทัรับทาํส่วนใหญ่จะเป็นงานเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่  ขณะเดียวกนัก็รับงานเสาเข็มเจาะขนาดเล็กดว้ย
เช่นกนั  แต่มีเง่ือนไขว่าตอ้งเป็นงานท่ีใชเ้สาเข็มตั้งแต่ 300 ตน้ข้ึนไปในกรณีท่ีรับงานเฉพาะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กเพียงอย่างเดียว  
เพ่ือใหคุ้ม้กบัค่าใชจ่้ายในการเปิดหน่วยงาน 

2.1.2  งานกาํแพงกนัดินชนิด ไดอะแฟรม วอลล ์(Diaphragm Wall)  
กาํแพงกนัดินชนิดไดอะแฟรม วอลล์ คืองานโครงสร้างใตดิ้นอีกประเภทหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  เป็นเทคนิคการทาํ

กาํแพงกนัดินท่ีไม่ตอ้งใช ้Sheet Pile  สามารถกนันํ้ าใตดิ้นไดดี้  และสามารถดดัแปลงมาใชก้บัเทคนิคการก่อสร้างโครงสร้างใตดิ้น
และโครงสร้างระบบ Top-down  ไดดี้    กาํแพงกนัดินชนิด Diaphragm Wall เป็นเทคนิคการก่อสร้างฐานรากประเภทหน่ึงท่ีบริษทั
นาํมาใช ้ซ่ึงทาํให้สามารถขดุเจาะลงไปในพ้ืนท่ีเมืองซ่ึงมีส่ิงก่อสร้างหนาแน่น และพื้นท่ีซ่ึงคบัแคบในระดบัท่ีลึกมาก การก่อสร้าง
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สามารถก่อสร้าง กาํแพงกนัดินซ่ึงมีความหนาตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.5 เมตร ก่อสร้างข้ึนโดยเสริมเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในร่องดินท่ีขดุ
ไวล้่วงหนา้ดว้ยวธีิการเทคอนกรีตใตน้ํ้า (Tremie Concrete) เพ่ือก่อเป็นกาํแพงซ่ึงมีรูปทรงและมิติต่างๆ ตามท่ีออกแบบไวเ้พ่ือรองรับ
ตวัอาคารดา้นบนโครงสร้างชั้นใตดิ้นท่ีอาคารต่างๆมีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ท่ีก่อสร้างโดยใชเ้ทคโนโลยี Sheet pile จะมีความลึก
สูงสุดเฉล่ียประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น แต่การใชเ้ทคโนโลย ีDiaphragm Wall ทาํใหส้ามารถก่อสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กกวา่ 3 ชั้น ซ่ึงบริษทั
เป็นรายแรกท่ีสามารถสร้างชั้นใตดิ้นไดลึ้กถึง 6 ชั้น คือการสร้างชั้นใตดิ้นอาคารโรงแรมแกรนดไ์ชน่า บริเวณหวัมุมส่ีแยกราชวงศ ์

2.1.3 งานก่อสร้างโยธา 
 

   
นอกจากงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน  บริษทัยงัใหบ้ริการงานก่อสร้างฐานรากอ่ืนๆ และงานโครงสร้างใตดิ้นแบบครบ

วงจร รวมถึง  
    งานปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น งานฉีดซีเมนต ์(Jet Grouting)  งาน Deep Cement-Soil Mixing และงาน PVD เป็นงาน

ฐานรากท่ีใชว้ิธีการปรับปรุงให้ดินอ่อนมีคุณสมบติัทางวิศวกรรมท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน เพ่ือป้องกนัการทรุดตวัของดิน
ในระยะยาว  งาน Jet grouting เป็นการเป่าฉีดนํ้ าเปล่าภายใตแ้รงดนัสูงมากลงไปตามแกนเพ่ือกดัเซาะชั้นดินให้เกิด
ช่องว่างข้ึนในชั้นดินรูปทรงกลมตามขนาดท่ีออกแบบไวแ้ลว้อดัฉีดนํ้ าปูนลงไปแทนท่ีช่องว่างดงักล่าว การก่อสร้าง Jet 
Grouting อาจก่อสร้างเป็นตน้ หรือเป็นกลุ่มก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวิธีการออกแบบ ส่วนงาน Deep Cement-Soil Mixing เป็นการ
ฉีดนํ้าปูนภายใตแ้รงดนัตํ่าลงไปตามแกนของกา้นเจาะขณะท่ีเจาะลงหรือดึงข้ึนในชั้นดินเพ่ือคลุกเคลา้นํ้ าปูนใหเ้ขา้กบัชั้น
ดินอ่อนเพ่ือทาํให้แขง็ตวัข้ึนการก่อสร้างอาจก่อสร้างเป็นตน้เด่ียวหรือเป็นกลุ่มไดเ้ช่นกนั สาํหรับงาน PVD เป็นการนาํ
ท่อแผ่นไยสังเคราะห์กดฝังลงไปในชั้นดินอ่อน แลว้ปล่อยท้ิงไวเ้พ่ือใหน้ํ้ าในเน้ือดินอ่อนถูกดูดซึมและไหลผ่านท่อแผ่น
ใยสงัเคราะห์ข้ึนสู่ผวิดิน ทาํใหดิ้นสูญเสียนํ้าและยบุตวัลงจนแน่นข้ึน ถนนหรือลานท่ีก่อสร้างข้ึนบนผิวดินในภายหลงัจึง
ไม่เกิดการทรุดตวัลงมาก เหมือนการก่อสร้างบนชั้นดินอ่อนทัว่ไปท่ีไม่ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพ  

    งานก่อสร้างอาคาร  จะเน้นอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีระดบัความสูงไม่มากนัก เน่ืองจากงานอาคารสูง ต้องใช้ระยะ
เวลานานในการก่อสร้าง อาจเกิดความเส่ียงเร่ืองความผนัผวนของราคาวสัดุตกแต่งทั้งภาย ใน และภายนอก 

    งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น งานถนนและงานสะพาน งานอุโมงคล์อดถนนทางแยก 
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 งานก่อสร้างฐานรากชั้นใตดิ้น เป็นการก่อสร้างชั้นใตดิ้นของอาคารซ่ึงจะดาํเนินการหลงัจากไดท้าํการก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะแลว้เสร็จ วิธีการก่อสร้างจะประกอบดว้ย ระบบป้องกนัดินพงั อาจใชเ้ขม็เหล็กพืด (Sheet Pile) หรือกาํแพงกนัดิน 
(Diaphragm Wall) จากนั้นจะทาํการก่อสร้างสะพานชัว่คราวและระบบคํ้ายนั เพ่ือขุดดินให้ไดต้ามความลึกตามแบบ
กาํหนด จากนั้นทาํการหล่อคอนกรีตฐานราก, พ้ืน, กาํแพง, เสา พร้อมทั้งทาํการร้ือถอนระบบคํ้ายนัชัว่คราวโดยปกติแลว้
จะดาํเนินการก่อสร้างจนถึงพ้ืนชั้น 1 หรือระดบัดินเดิม 
2.1.4 งานบริการทดสอบต่างๆ  

เช่น งานบริการทดสอบความสมบูรณ์ (Integrity Test) งานบริการตรวจสอบการขดุเจาะ (Drilling Monitoring) งานบริการ
ทดสอบความสามารถในการรับนํ้ าหนกัของเสาเข็ม (Pile Load Test) และงานตรวจวดัค่าจากอุปกรณ์ทางวิศวกรรมปฐพี 
(Geotechnical Instrumentation) 

 
โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทั แยกตามสายผลิตภณัฑเ์ป็นดงัน้ี 

ผลิตภณัฑ ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้จากการรับจ้าง       
รายไดง้านเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดิน 1,085.74 68.87 1,042.26 67.60 1,192.36 89.10 
รายไดง้านก่อสร้างโยธา 470.56 29.85 466.27 30.24 67.48 5.04 
รายไดง้านโครงสร้างชั้นใตดิ้น - - - - 40.63 3.04 
รายไดค่้าบริการทดสอบเสาเขม็ 0.27 0.02 2.12 0.14 1.57 0.12 
รายไดค่้าบริการอ่ืนๆ 13.60 0.86 12.41 0.80 5.27 0.39 
                   รวมรายได้จากการรับจ้าง 1,570.16 99.59 1,523.06 98.78 1,307.31 97.69 
รายไดอ่ื้นๆ 6.44 0.41 18.78 1.22 30.98 2.31 

รวมรายได้ 1,576.60 100.00 1,541.83 100.00 1,338.29 100.00 
  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 กลยทุธ์การแข่งขนั  

    บริษทัจะเนน้การรักษาคุณภาพของงาน เน่ืองจากงานฐานรากเป็นงานโครงสร้างหลกัท่ีมีความสําคญัต่อความแข็งแรง
ของส่ิงปลูกสร้าง  เม่ือการดาํเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างแลว้เสร็จ  หากมีส่ิงท่ีจะตอ้งแกไ้ขงานฐานราก สืบเน่ืองจาก
งานก่อสร้างฐานรากท่ีไม่ได้คุณภาพตามท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจเป็นผลให้ฐานรากไม่สามารถรองรับนํ้ าหนักบรรทุกของ
โครงสร้างได ้จะเป็นเหตุท่ียุ่งยากและส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขมากหรือในบางกรณีอาจแกไ้ขไม่ไดเ้ลย  ดงันั้น
บริษทัจึงเน้นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานตลอดกระบวนการก่อสร้าง  เพ่ือให้ได้งานท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด  อนัจะเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูท่ี้รับงานก่อสร้างโครงสร้างต่อจากงานของบริษทั 

    บริษทัดาํเนินนโยบายสร้างสายสัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการก่อสร้างทั้งภาคราชการและภาคเอกชน 
รวมทั้งผูอ้อกแบบ และผูค้วบคุมงาน  เน่ืองจากผูอ้อกแบบเป็นบุคคลแรกท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของโครงการ
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ก่อสร้างต่างๆท่ีจะมีข้ึนในประเทศไทย  จากประสบการณ์อนัยาวนาน และการมีสายสัมพนัธ์กับผูอ้อกแบบ  ทาํให้
ผูอ้อกแบบก่อสร้างโครงการใหม่ๆ มกัจะขอขอ้มูลหรือขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการออกแบบโครงสร้างฐานรากจากบริษทั
เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงสร้างของตนท่ีดูแลอยู่  บริษทัจึงมกัจะทราบก่อนว่าจะมีโครงการก่อสร้างใหม่โครงการ
ใดบา้ง  และบริษทักม็กัจะไดรั้บเชิญเขา้ร่วมเสนอราคางานก่อสร้างต่างๆเกือบทั้งหมด  บริษทัจึงไดรั้บงานทาํตลอดทั้งปี 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาบุคลากร และพฒันาความรู้ให้กบับุคลากร ทาํให้มีทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ และสามารถ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ และพฒันากระบวนการทาํงานให้สามารถลดการสูญเสีย  ขณะเดียวกนัก็เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในการทาํงาน บริษทัไดส่้งพนกังานเขา้อบรมทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของพนกังานรวมทั้งไดร่้วมมือกบั HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY เพ่ือพิจารณาส่ง
พนกังานเขา้รับทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท ท่ีสถาบนัแห่งน้ี และบริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้กบัสถาบนั AIT 
เพ่ือเป็นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมปฐพี, และมอบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทให้กบัสถาบนั
เทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และมอบทุนการศึกษาให้กบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ในระดบั
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 

    บริษทัสามารถดาํรงสถานะทางการเงินและสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัสถาบนัการเงิน  เน่ืองจากการรับงานรับเหมาก่อสร้างมี
ความจาํเป็นตอ้งมีเงินคํ้ าประกนังานต่างๆ หลายขั้นตอนจนกว่าจะดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบงาน  มี
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหลายรายตอ้งประสบปัญหากบัสถาบนัการเงินในการขอวงเงินคํ้าประกนัเพ่ือประมูลงานต่างๆ  แต่ดว้ย
นโยบายในการดาํรงสถานะทางการเงินท่ีดี ประกอบกบัการปฏิบติัท่ีดีต่อสถาบนัการเงิน  ทาํให้บริษทัสามารถลด
อุปสรรคในเร่ืองการขอวงเงินใหเ้พียงพอต่อการรับงานของบริษทั 

    บริษทัมีความพร้อมดา้นเคร่ืองจกัร  ตลอดจนมีนโยบายเร่ืองการบาํรุงรักษาอยา่งเขม้งวด และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา
เพ่ือใหส้ามารถรับงานไดห้ลากหลายและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนในการบริหารเคร่ืองจกัรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  ทาํให้บริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานไดห้ลายงานในเวลาเดียวกนั  ซ่ึงจะทาํให้บริษทัสามารถใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    บริษทัดาํเนินนโยบายรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีและบุคคลภายนอก เช่น มีการติดตั้งกาํแพง
กันฝุ่ นและกันเสียงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  มีการบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรอย่างดี เพื่อลดการเกิดเสียงรบกวนขณะ
ปฏิบติังาน  และมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนต์อตัโนมติัเพ่ือลา้งลอ้รถบรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองฝุ่ นละอองเศษดินและส่ิงสกปรกบนพื้นผิวถนนใกลบ้ริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

   การหาแหล่งตลาดใหม่ตามการขยายตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ภายในประเทศมีการขยายตวัไม่แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บั
สภาวะของเศรษฐกิจ และการเมือง ในการท่ีจะทาํให้กลุ่มบริษทัมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะพึ่งเพียงแต่ตลาด
ภายในประเทศอยา่งเดียวจะเป็นไปไดย้าก กลุ่มบริษทัจึงมองและศึกษาถึงตลาดต่างประเทศมาช่วยรองรับโดยเฉพาะใน
เขตอาเซียน  

    พฒันาเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ให้ทนัสมยัและแข่งขนัไดอ้ยูเ่สมอ บริษทัมีหน่วยงานวิจยัและพฒันาข้ึนภายในองคก์ร 
ซ่ึงบริษทัฯ มีผลงานดา้นวชิาการท่ีเผยแพร่ไปในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างดา้นงานวศิวกรรมปฐมพีไปทัว่โลก 
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2.2.2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ลกัษณะงานของบริษทัสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ งานภาคเอกชน เช่น งานฐานรากอาคารสํานกังาน อาคารชุด 
โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ เป็นตน้ และงานภาครัฐบาล อนัไดแ้ก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น งานฐานรากอาคารราชการ 
งานฐานรากโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางยกระดบั อุโมงค์ลอดทางแยก รวมถึงถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ 
อยา่งไรกต็ามบริษทัไม่ไดเ้นน้รับเฉพาะงานภาครัฐบาลหรือเฉพาะภาคเอกชนอยา่งหน่ึงอยา่งใด  

2.2.3  คุณภาพการใหบ้ริการและการบริหารความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 
      บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัคุณภาพและบริการใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ทาํการส่งมอบงานทนักาํหนด โดยมีการจดัเตรียม
ความพร้อมของเคร่ืองจกัรก่อนท่ีจะเร่ิมเขา้งาน มีการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้บนพ้ืนฐานของความซ่ือตรงและผลประโยชน์
ร่วมกนั ทาํใหไ้ดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากลูกคา้ 
  2.2.4   การบริหารความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชนและหน่วยงานราชการ 
  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานโดยมาตรการควบคุมวดัปริมาณเสียงและความ
สั่นสะเทือนไม่ให้เกินกาํหนดขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมีการสํารวจบา้นของชุมชนใกลเ้คียง โดยบริษทัไดจ้ดัจา้งผูท่ี้
ชาํนาญเขา้สาํรวจก่อนการเร่ิมงาน และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและระเบียบของหน่วยงานราชการโดยเคร่งครัด 

2.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
ภาวะธุรกิจให้บริการเสาเขม็เจาะและงานกาํแพงกนัดินซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการวางรากฐานสาํหรับการก่อสร้างอาคารและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะแปรผนัตามการขยายตวัของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้างในประเทศของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
โดยจาํแนกเป็นงานก่อสร้างฐานรากสาํหรับอาคารสาํนกังาน อาคารชุด โรงแรม ศูนยส์รรพสินคา้ และงานโครงสร้างพ้ืนฐานสาํหรับ 
ทางยกระดบั อุโมงคล์อดทางแยก ถนน สะพาน และรถไฟฟ้าใตดิ้น เน่ืองจากการรับเหมางานฐานรากประเภทเสาเขม็เจาะขนาดใหญ่
และกาํแพงกนัดินตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ จากประสบการณ์ในการทาํงานท่ียาวนานถึง 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความ
เช่ียวชาญในงานฐานรากจากประสบการณ์และความคุน้เคยของดินในประเทศไทยมากกวา่ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศ ฐานะทาง
การเงินท่ีมัน่คง และความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูรั้บเหมาหลกั ผูอ้อกแบบ ลูกคา้ท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้าง จึง
ไดรั้บความเช่ือถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถประมูลงานแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีอยูใ่นตลาดมีเพียงไม่ก่ีรายได ้

 
2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

2.3.1 กาํลงัการผลิต 
งานรับเหมาทาํฐานรากโครงการก่อสร้างตอ้งอาศยัเคร่ืองจกัรและความชาํนาญของวิศวกรและผูค้วบคุมงานในปริมาณท่ี

ต่างๆ กนัข้ึนกบัประเภทโครงสร้างของงาน  จึงไม่สามารถระบุชดัเจนถึงกาํลงัการผลิตของบริษทั  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีเป็นเคร่ืองกาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทั ดงัน้ี 

    ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร และจาํนวนเคร่ืองจกัรแต่ละประเภท 
 เคร่ืองจกัรของบริษทัประกอบด้วยเคร่ืองเจาะงานเสาเข็มเจาะ จาํนวน 23 ชุด เคร่ืองมือสําหรับก่อสร้างกาํแพง D-Wall 

จาํนวน 18 ชุด และเคร่ืองจกัรสาํหรับงานปรับปรุงคุณภาพดิน 2 ชุด ท่ีไดรั้บการดูแลตรวจสภาพและปรับแต่งตลอดเวลา  จึงสามารถ
รับงานเสาเขม็เจาะไดถึ้ง 23 หน่วยงาน งานกาํแพง D-Wall ไดถึ้งจาํนวนประมาณ 18 หน่วยงานและงานปรับปรุงคุณภาพดิน จาํนวน 
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2 หน่วยงานในขณะเดียวกนัได ้   นอกจากน้ีบริษทัยงัมีโรงงานซ่อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะสามารถซ่อมรถเครนได้
พร้อมกนัคร้ังละ 7 คนั  ทาํใหเ้คร่ืองจกัรของบริษทัอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะรับงานอยูเ่สมอ 

    จาํนวนวศิวกร 
 บริษทัมีวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญในงานออกแบบและก่อสร้างฐานรากและทาํงานร่วมกบับริษทัมาเป็นเวลานาโดยเฉล่ีย

แลว้มีอายงุานประมาณ 12 ปี ซ่ึงสามารถจาํแนกประเภทวศิวกรตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไดด้งัน้ี 
 

วิศวกร 
จาํนวน (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 
1. วศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ 5 5 
2. วศิวกรงานออกแบบดา้นธรณีเทคนิค 1 1 
3. วศิวกรระดบัผูค้วบคุมงานสนาม 37 39 

รวมทั้งส้ิน 43 45 
จาํนวนและความเช่ียวชาญของวิศวกรดงักล่าวขา้งตน้  ทาํใหบ้ริษทัสามารถรับงานไดค้ร้ังละ 23 งานในเวลาเดียวกนั   

    วงเงินกบัสถาบนัการเงิน 
บริษทัจาํเป็นตอ้งมีวงเงินคํ้าประกนักบัทางสถาบนัการเงินเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทัว่ๆไป  โดยปกติ

การรับงานของบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนั 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. หนงัสือคํ้าประกนัการประมูล (Bid Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสญัญา 
2. หนงัสือคํ้าประกนัสัญญา (Performance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา เพ่ือเป็นการประกนั

การทาํงานท่ีบริษทัตอ้งใหไ้วก้บัลูกคา้ตลอดอายขุองโครงการ 
3. หนงัสือคํ้าประกนัผลงาน (Maintenance Bond) วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 ของมูลค่าสัญญา  เพ่ือเป็นการคํ้า

ประกนัผลงานต่อไปอีก 1-2 ปี หลงัส่งมอบงาน 
นอกจากน้ี บางงานอาจมีการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้  ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีการออกหนงัสือคํ้าประกนัว่าบริษทัไดรั้บเงิน

ล่วงหนา้ในการทาํงาน (Advance Payment Bond) รวมวงเงินหนงัสือคํ้าประกนัท่ีบริษทัตอ้งออกในการรับงานหน่ึงๆ คิดเป็นมูลค่า
ร้อยละ 10-20 ของมูลค่างาน ดังนั้ นวงเงินคํ้ าประกันท่ีบริษัทมีกับสถาบันการเงินต่างๆ จึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีกําหนดถึง
ความสามารถในการรับงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยประสบปัญหาเร่ืองวงเงินคํ้าประกนัไม่เพียงพอในการรับงาน โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีวงเงินคํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน 6 แห่ง จาํนวน 1,100 ลา้นบาท ซ่ึงเพียงพอใหบ้ริษทัสามารถรับงานได้
ประมาณ 3,500 ลา้นบาทต่อปี 
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2.3.2 ขั้นตอนการรับงาน  และขั้นตอนการทาํงาน  

อนมุตั ิ

การรับงานแบบเหมาช่วง การรับงานแบบรับเหมาโดยตรง 

ได้รับแบบของโครงการ ได้รับแบบของโครงการ 

ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน ศกึษาแบบและสํารวจพืน้ท่ีเพ่ือประเมินราคางาน 

เสนอราคาให้ผู้ รับเหมาหลกั เสนอราคาต่อเจ้าของโครงการ 

ผู้ รับเหมาหลกัชนะการประมลู เจรจาตอ่รองราคา 

เจรจาตอ่รองราคา ลงนามในสญัญาจ้าง 

ลงนามในสญัญาจ้าง 

วางแผนจดัเตรียมทีมงานและเคร่ืองจกัรท่ีต้องใช้ในการทํางานและจดัทําตารางในการทํางาน 

ทําแบบสําหรับใช้ในการก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอตอ่ผู้ จ้าง

ผู้ จ้างพิจารณาอนมุติั 

ไม่อนมุติั 

สัง่ซือ้วตัถดิุบ โดยกําหนดการสง่ของให้สอดคล้องกบักําหนดการทํางานท่ีวางแผนไว้ 

ขนย้ายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์เข้ามายงัโครงการ 

ดําเนินการกอ่สร้างตามแผนงานท่ีกําหนด 

สง่มอบงานพร้อมออกใบเรียกชําระเงินเป็นระยะ ตามท่ีกําหนดในสญัญา 

ตรวจสอบการทํางานและ
ทดสอบผลงานเป็นระยะๆ 

ทําแบบการก่อสร้างเหมือนจริง (As Built Drawing) สง่ให้ผู้ จ้าง 

สง่มอบงานและเรียกชําระเงินงวดสดุท้าย 
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วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดแ้ก่ คอนกรีตผสมเสร็จ  เหลก็เส้น และเบนโทไนท ์ ซ่ึงบริษทั
สัง่ซ้ือวตัถุดิบเหล่าน้ีจากผูจ้ดัจาํหน่ายภายในประเทศ  โดยมีผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีบริษทัติดต่อเป็นประจาํเพียงไม่ก่ีราย  ซ่ึงบริษทัเช่ือมัน่ใน
ความมีช่ือเสียงของผูจ้ดัจาํหน่าย  ราคาสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด  และมีวตัถุดิบป้อนให้แก่บริษทัอย่างสมํ่าเสมอและตรงตามท่ี
กาํหนดไว ้  

ปริมาณวตัถุดิบหลกัท่ีบริษทัใชใ้นระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นดงัน้ี 
รายการวตัถุดิบ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

 ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

ปริมาณ 
 

ลา้น 
บาท 

% ของ
มูลค่า
วตัถุดิบ
รวม 

คอนกรีตผสมเสร็จ (2) 129,679 
(ลบ.ม.) 

208.78 27.37 115,320 
(ลบ.ม.) 

195.86 39.78 58,354 
(ลบ.ม.) 

103.84 28.27 

เหลก็เส้น (2) 8,018 
ตนั 

179.41 23.52 4,018 
ตนั 

88.63 18 2,242 
ตนั 

47.21 12.85 

เบนโทไนต ์(1) 2,866 
ตนั 

19.72 2.59 2,126 
ตนั 

14.63 2.97 3,169 
ตนั 

21.58 5.87 

โพลิเมอร์ (1) 24 
ตนั 

4.69 0.62 12.62 
ตนั 

2.51 0.51 29.90 
ตนั 

5.92 1.61 

นํ้ามนัดีเซล 2,814,858 
ลิตร 

75.43 9.89 2,431,270 
ลิตร 

66.96 13.60 3,037,356 
ลิตร 

82.61 22.49 

รวม  488.03 63.90  368.59 74.87  261.16 71.09 

หมายเหตุ : (1) เบนโทไนตแ์ละโพลิเมอร์ คือ วตัถุดิบท่ีใชส้าํหรับการขดุเจาะพ้ืนดินเพ่ือใหแ้นวดินคงรูปและง่ายต่อการขดุ
เจาะ ปัจจุบนัมีการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนทส์าํหรับงานบางประเภท   

  (2) ในปี 2554 และ 2555 วสัดุคอนกรีตและเหลก็เส้นลดลงเน่ืองจากบางโครงการผูว้า่จา้งเป็นผูจ้ดัหาให ้
 

ท่ีผา่นมานโยบายการรับงานของบริษทัจะรับเฉพาะค่าแรงและค่าเคร่ืองจกัรเป็นหลกั  โดยใหลู้กคา้เป็นผูจ่้ายเฉพาะค่าวตัถุดิบ
หลกัคือคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้น  เน่ืองจากราคาของวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีในตลาด และเวลาการก่อสร้างเสาเข็ม
เจาะหรือกาํแพง D-Wall มีระยะเวลาสั้น ทาํใหไ้ม่สามารถบวกกาํไรจากวตัถุตน้ทุนวสัดุดิบหลกัไดม้ากนกั อีกทั้งมีความเส่ียงในเร่ือง
การรับเงินค่าวตัถุดิบหลกัจากลูกคา้บางรายไม่ตรงตามกาํหนดท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบหลกัดว้ย อยา่งไรก็ตามบริษทัไดมี้
การปรับนโยบายในการรับงาน โดยพิจารณาความน่าเช่ือถือของลูกคา้มากข้ึน ถา้ลูกคา้มีคุณภาพดี บริษทัอาจลดความเส่ียงจากการ
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ชาํระเงินล่าชา้หรือไม่ชาํระเงินได ้สาํหรับลูกคา้รายดงักล่าวบริษทัก็จะรับงานชนิดท่ีรวมค่าวตัถุดิบดว้ย เพ่ือขยายการรับงานและมี
กาํไรจากลูกคา้ใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

นอกจากคอนกรีตผสมเสร็จและเหล็กเส้นแลว้  วตัถุดิบอีกประเภทท่ีบริษทัใชม้ากและเป็นวสัดุส้ินเปลืองท่ีเม่ือใชง้านเสร็จก็
ตอ้งกาํจดัท้ิง ไดแ้ก่ เบนโทไนต ์(ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปใชเ้ป็นโพลีเมอร์มากข้ึน)   ปัจจุบนับริษทัใชเ้บนโทไนตท่ี์ผลิตทั้งจากใน
ประเทศและจากต่างประเทศ แต่อตัราส่วนท่ีผลิตจากในประเทศสูงกวา่ทั้งน้ีเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน  และคุณภาพก็
เป็นท่ียอมรับ  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดริ้เร่ิมในการนาํโพลีเมอร์ (Polymer) มาใชง้านแทนเบนโทไนต์ในงานบางประเภท  Polymer 
เป็นวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ  ยอ่ยสลายง่ายกวา่และมีคุณภาพดีกวา่มาก ถึงแมร้าคาต่อหน่วยจะแพงกวา่เบนโทไนต ์แต่ปริมาณ
ทั้งหมดท่ีใชน้ั้นนอ้ยกวา่เบนโทไนต ์จึงช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดตน้ทุนรวมได ้ 

ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัมิไดพ่ึ้งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงท่ีมีสดัส่วนเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมของบริษทั 
เง่ือนไขการชาํระเงินและอาํนาจในการต่อรอง 
    โดยทัว่ไป เง่ือนไขในการชาํระเงินในการสั่งซ้ือวสัดุจากผูจ้ดัจาํหน่าย คือ ชาํระภายใน 30 - 90 วนั หลงัจากไดรั้บสินคา้ 

โดยผูจ้ดัจาํหน่ายจะตอ้งนาํของมาส่งท่ีบริเวณก่อสร้าง 
    อาํนาจในการต่อรอง 

- บริษทัเป็นลูกคา้รายใหญ่ เน่ืองจากมีการสัง่ซ้ือวสัดุคร้ังละจาํนวนมาก ทาํใหไ้ดรั้บส่วนลดมากกวา่ลูกคา้ทัว่ไป 
- ร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายวสัดุก่อสร้างมีอยู่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้บริษทัไม่จาํเป็นตอ้งผกูขาดซ้ือจากร้านใดร้านหน่ึง

โดยเฉพาะ จึงสามารถเฉล่ียการซ้ือวสัดุได ้
- การท่ีบริษทัติดต่อกบัร้านคา้และผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นระยะนาน และประวติัการจ่ายชาํระหน้ีไม่เคยมีปัญหา แมใ้นช่วงท่ี

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทาํใหไ้ดรั้บเง่ือนไขท่ีดีตลอดมา 
 บริษทัไดท้าํ Supply chain ผา่นทางธนาคารในการซ้ือวตัถุดิบบางรายการ 
ราคาเฉล่ียวตัถุดิบหลกัในปี 2554 – 2556 

วตัถุดิบ 2554 2555 2556 
คอนกรีตผสมเสร็จ (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 1,609.95 1,698.45 1,779.42 
เหลก็เส้น (บาทต่อกิโลกรัม) 22.38 22.06 21.06 
เบนโทไนท ์ แบบผง (บาทต่อกิโลกรัม) 6.87 6.88 6.81 
โพลีเมอร์  (บาทต่อกิโลกรัม) 196.92 198.67 198.03 
นํ้ามนัดีเซล (บาทต่อลิตร) 26.80 27.54 27.20 

ปัจจุบันบริษทัมิได้มีการนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยจะซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศและตัวแทนจาํหน่ายจาก
ต่างประเทศในประเทศ  อยา่งไรกต็ามบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งนาํเขา้อะไหล่เคร่ืองจกัรบางประเภทซ่ึงไม่มีจาํหน่ายในประเทศ  

2.3.3. ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
การดาํเนินงานของบริษทัมิไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มร้ายแรงใดๆ  แต่อาจจะก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนต่อผูอ้ยูอ่าศยั

บริษทัใกลเ้คียงกบัโครงการก่อสร้างบา้ง  ทั้งน้ีปัญหาท่ีพบ เช่น ปัญหาฝุ่ น  เสียง  และการสะเทือน เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัไดด้าํเนินการ
ต่างๆเพ่ือเป็นการป้องกนัและลดปัญหาดงักล่าว ดงัน้ี 
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    บริษทัจะจดัให้มีการติดตั้งกาํแพงกนัฝุ่ นและเสียงลอ้มรอบบริเวณก่อสร้าง  เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเสียงไม่ให้รบกวนผูอ้ยู่
อาศยับริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีนโยบายตรวจสภาพและปรับแต่งเคร่ืองจกัรอยา่งสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเ้คร่ืองจกัรเดินเคร่ืองไดล่ื้นไม่ก่อให้เกิดเสียง
ดงัมากจนเกินไปขณะทาํงาน 

    บริษทัมีเคร่ืองลา้งลอ้รถยนตอ์ตัโนมติั  เพ่ือใชล้า้งลอ้รถยนต์บรรทุกวสัดุอุปกรณ์ก่อนท่ีจะว่ิงออกจากบริเวณก่อสร้าง
เพ่ือใหล้อ้รถสะอาด  ไม่ทาํใหพ้ื้นถนนปนเป้ือนเศษดินและหิน 

    บริษทัมีนโยบายดาํเนินงานฐานรากภายในเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารการก่อสร้างของกรุงเทพฯ ซ่ึง
ระบุไวใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานเร่งด่วนนอกเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด บริษทัจะทาํการขอผ่อนผนัจากกรุงเทพฯเพ่ือยึด
เวลาการทาํงานเป็นแต่ละกรณีไป  

    บริษทัมีการสร้างมิตรสัมพนัธ์กบัผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง  พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้ทราบถึงเวลาและขั้นตอน
การปฏิบติังาน  และดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัทีเม่ือมีเร่ืองร้องเรียนจากชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

    บริษทัมีการพฒันากระบวนการทาํงานเพ่ือใหมี้ผลกระทบดา้นการสั่นสะเทือนใหล้ดนอ้ยลง 
ทั้งน้ีบริษทัไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

 
2.4 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบจาํนวน 21 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานทั้งส้ิน 1,330.57 ลา้นบาท 
สรุปงานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
1. ก่อสร้างถนนพฒันาการไปสวนหลวง ร.9 งานถนน ไตรมาส 2 ปี 2557 
2. สะพาน คอร. ขา้มทางรถไฟ-บางปะอิน (ส่วนท่ีรอส่ง

มอบพ้ืนท่ี) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 

3. อาคารผูป้ราบมาร เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
4. The MRT Green Line Samutprakarn Section, 

Contract 1 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 

5. The MRT Green Line Samutprakarn Section, 
Contract 1(ส่วน Depot) 

เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 

6. Sirat- Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
7. BITEC Phase II เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 
8. สะพานขา้มคลองพระองคเ์จา้ไชยานุชิต เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
9. Sirat- Ring Road Expressway เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 

10. BLUEPORT MALL HUA HIN เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
11. ทางลอดจรัญสนิทวงศก์บัถนนพรานนก เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
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ลาํดบั ช่ือโครงการ ประเภทงาน กาํหนดการแลว้เสร็จ 
12. อาคารเรียนและปฏิบติัการเพ่ือการเรียนรู้ 

มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 

13. เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
14. ก่อสร้างอุโมงคท์างลอด อ.เมือง จ.เชียงราย เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 3 ปี 2557 
15. ก่อสร้างสะพานขา้มทางแยกทางหลวงหมายเลข 4 แยก

ทุ่งพระสุเมรุ (จ.นครปฐม) 
เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 

16. ก่อสร้างสายทางเล่ียงเมืองนครสวรรค ์(ทางแยกต่าง
ระดบัท่ีหนองตะโก) จ.นครสวรรค ์1 แห่ง 

เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 

17. URBAND SIGNATURE @ N7 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
18. Pearl  Bangkok เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
19. Australian Embassy (Test Pile) เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 1 ปี 2557 
20.     S 93 เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 
21.     Geneva Carpark เสาเขม็เจาะ ไตรมาส 2 ปี 2557 

 รวมมูลค่างาน (ล้านบาท) 1,330.57 ลา้นบาท 
 

2.5 การวจัิยและพฒันา 
ฝ่ายงานวจิยัและพฒันา ไดรั้บการกาํกบัดูแลโดยตรงจาก นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั 

(มหาชน) และไดมี้ส่วนสาํคญัในการสร้างผลงานและสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่บริษทัฯ โดยไดส้นบัสนุนกิจกรรมวิจยัและพฒันาแก่วงการ
วิศวกรรมปฐพีในประเทศไทย รวมถึงภายในภูมิภาคอีกดว้ย อีกหน่ึงในความสาํเร็จของฝ่ายงานวิจยัและพฒันา คือการมีส่วนร่วมใน
การตีพิมพบ์ทความวิจยัทางวศิวกรรม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายภูมิภาคทัว่โลก 
 

1. การส่งบทความเข้าตีพมิพ์ในงานประชุมวชิาการและสัมมนา ในปี 2556 
บริษทัฯ ตระหนกัวา่การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นส่ิงสาํคญัของการแข่งขนัในธุรกิจ หน่ึงในเป้าหมายท่ีสาํคญัของฝ่ายวิจยั

และพฒันานั้นก็คือการเพ่ิมกิจกรรมการวิจยัและพฒันาเพ่ือนาํผลวิจยัท่ีดีท่ีสุดออกไปสู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้บริษทัฯ จึงไดจ้ดัตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันา เพ่ือศึกษาและวิจยังานเสาเข็มเจาะกลมและเหล่ียม กาํแพงกนัดิน และ
วิธีการทดสอบงานฐานรากต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานปฐพีและงานฐานรากระดบัลึกท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ การคน้พบส่ิงใหม่ๆ 
จากงานวจิยัจาํนวนมากของฝ่ายวจิยัและพฒันา ไดถู้กเผยแพร่และตีพิมพใ์นงานสมัมนาและการประชุมทางดา้นวชิาการ ท่ีจดัข้ึนโดย
สถาบนัต่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2556 ฝ่ายวิจยัและพฒันาไดส่้งบทความเพ่ือตีพิมพใ์นงานประชุม
วิชาการและงานสัมมนา ซ่ึงประกอบดว้ยบทความท่ีตีพิมพใ์นต่างประเทศจาํนวน 4 บทความและ บทความเป็นภาษาไทยส่งตีพิมพ์
ภายในประเทศ จาํนวน 2 บทความ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
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Papers Published in International Conferences in 2013 

Name of Papers Name of Conferences / Seminars Authors / Presenters 

Keynote Lecture 
Integration of Precast, Pre-Stress &  
Cast-in-Place Elements in Construction 
 
 
 
 

Special Conference on “Promotion of 
Construction Industry in Housing 
Delivery of Myanmar”Ministry of 
Construction 
Department of Human Settlement & 
Housing Development, 20-21 January 
2013 

Zaw Zaw Aye 

Special CPD Talk for Architects 
Housing Development Trend and Innovative 
Construction Methods - Bangkok 
Experience 
 

Association of Myanmar Architects 
(AMA) Continuing Professional 
Development Courses 02/13 
9 March 2013  

Zaw Zaw Aye 

Special Lecture 
Instrumented Pile Load Tests on Deep-
Seated Bored Piles and Barrettes  

Special Seminar on 
Geotechnical Engineering, 
Instrumentation & Pile Load Test, 
Organized by Myanmar Engineering 
Society (MES) 
Committee for Quality Control of High-
rise Building Projects (CQHP)  
Geolab (Myanmar) Co., Ltd. 
30 April 2013 

Narong Thasnanipan,  
Zaw Zaw Aye 

Special Workshop in Engineering 
Institute of Thailand 
Problems Associated in Construction of 
Bored Pile and Diaphragm Wall in 
Bangkok Sub-Soil and Prevented Measures 

Use of Concrete in Construction of Bored 
Pile and Diaphragm Wall, Special 
Workshop organized by the Engineering 
Institute of Thailand, 15 June 2013  
 

Narong Thasnanipan 

Special Seminar in Engineering Institute 
of Thailand 
Law and Contractual Requirement in 
Construction Contracts 

Law Related Problems and Difficulties in 
by Construction Business, Special 
Seminar organized by the Council of 
Engineer,  18th September 2013 
 

Narong Thasnanipan 
Chamnan Pichepan 
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Name of Papers Name of Conferences / Seminars Authors / Presenters 

Keynote Lecture 
Climate Change and Impact on 
Underground Structures – Severe Flooding 
and Preparing for Better and Resilient 
Cities 

Special Seminar on 
Tunnelling and Underground Space 
Utilization , Organized by 
Myanmar Engineering Society (MES), 
Myanmar Geoscience Society (MGS) & 
International Tunnelling and 
Underground Space Association (ITA), 
23 October 2013 

Zaw Zaw Aye  

 

2. งานบรรยายพเิศษจดัโดยวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและมหาวทิยาลยัต่างๆ  
นายณรงค ์ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ

ไทยภายใตพ้ระบรมราชูปถมัภ ์ไดรั้บเชิญจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ใหเ้ป็นผูบ้รรยายพิเศษดา้นงานขดุดินลึก งานวศิวกรรมปฐพีและฐาน
ราก ในงานสมัมนาและงานประชุมทางวิชาการต่างๆ ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี นายเฉลิมพล เตชะกาํธร วิศวกรปฐพีของทางบริษทัฯยงั
ไดรั้บเชิญใหไ้ปบรรยายองคค์วามรู้ดา้นงานก่อสร้างเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินใหก้บันิสิตนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆ ไดแ้ก่ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี, มหาวทิยาลยัมหิดล, มหาวทิยาลยัศิลปากร และ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


